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 چکيده
 از يکي .ندردا قرار محيطي استراتژيک عوامل مجموعه زير در شوندمي محسوب طبيعي منابع از جزئي كه هارودخانه

 كه است اين دهد پاسخ های كشور رودخانه عرصه در جاری هاینامه آيين و قوانين ۀعوجمم بايد كه سئواالتي

دو  هاودخانهردر نگاه كالن، قوانين ياد شده،  برای  است؟ سازماني يا دستگاه چه با چنين پديده طبيعي مديريت

كانون  و ديگری عدم وجود آن منابع ازبرداری بهره و  حفظبرای  دولت مديريتكند، يکي شاخص كلّي را بيان مي

الجزايری شده است كه ارتباط بين جزاير برای مديريتي در دولت. در نتيجه، اين پديده دچار مديريت مجمع

تبديل شده است كه پايداری، تجديد پذيری، نقش مردم و توسعه را در عرصه  ها به مشکلي بزرگهماهنگي با رودخانه

ری را بر عهده دارد با برخوردا كشور آب تآمينوظيفه پُر اهميّت  كه نيرو وزارت ها در حاشيه قرار داده است.رودخانه

برداری هرهه، اقتصادی شدن ب، مردمي شدن مديريت رودخانهايي مثل توسعۀ رودخانهاز نگاه جامع نگر و اتخاذ سياست

 از منابع رودخانه، تمركز بخشي در تصمم سازی و سياست گذاری، مديريت رودخانه را سروسامان دهد.

 ، سياستمردممشاركت رودخانه، توسعه، : مديريت، كليد واژه

 

 مقدمه - 1

 نماد که عوامل این از یکی باشد،می کشور توسعه از انداز چشم یک ارائه برای اصلی فصول از محیطی استراتژیک عوامل

 از ندیم بهره و گوناگون هایاکوسیستم و اقلیمی تنوّع وجود سرزمین، وسعت از است عبارت است ایران سرزمین قوّت نقاط

 راهکارهای ارائه که است کشاورزی و آب بخش در اساسی هایچالش وجود زمینه این در عوامل دیگر از ژنتیکی، غنی ذخائر

 زا جزئی که را هارودخانه عامل دو این بنابراین، سازد،می ضروری را خاک و آب مدیریت برای قانونی و ساختاری مدیریتی،

 .دهندمی قرار محیطی استراتژیک عوامل مجموعه زیر در شوندمی محسوب طبیعی منابع

 مسیر هر و ها درّه و طبیعی انهار و رودها در جاری هایآب ایران، اسالمی جمهوری اساسی قانون(  54)  اصل اساس بر

 است یاسالم حکومت اختیار در و بوده مشترکات از هاآب زه و هافاضالب و هاسیالب زیرزمینی، و ازسطحی اعمّ دیگر طبیعی

 یم محول دولت به هاآن از برداری بهره بر نظارت و اجازه و حفظ مسئولیت. شود می برداری بهره هاآن از عامه مصالح طبق و

 آب اینکه از اعم ها رودخانه و عمومی هایکانال و طبیعی انهار بستر آب، عادالنه توزیع قانون از 2 مادۀ اساس بر بعالوه. شود

 پس ، ستا ایران اسالمی جمهوری حکومت اختیار در طبیعی هایبرکه و هامرداب بستر و هامسیل و باشند داشته فصلی یا دائم

 اقعیاتو اساس بر شده یاد مدیریت چگونگی تعیین. شود برداری بهره آن منابع از و  حفظ دولت مدیریت با هارودخانه باید

 تدابیر خاذات برای مهم و اساسی نکتۀ دو حاضر حال در مدیریت این وضعیت شناخت و کشور اقتصادی و جغرافیایی فرهنگی،
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 هیچ هاهرودخان با مرتبط هایآئینامه و قوانین حاضر حال در. است مطلوب وضع به رسیدن و موجود وضع بهبود برای مدیریتی

 سبت بهن موظّف یا رودخانه به نیازمند نوعی به که هاآن همۀ و داندنمی رودخانه مدیریت مسئول را دولتی دستگاهی یا وزارتخانه

 دارند. حضور هارودخانه عرصه در پررنگ یا رنگکم (یا 1) جدول  هستند آن

 

 هاهای دولتی در عرصۀ رودخانهحضور دستگاه -1جدول 

 بخش دستگاه مرجع

54قانون توزیع عادالنه آب ماده   شن، ماسه، حریم و بستر وزارت نیرو 

54قانون توزیع عادالنه آب ماده   آلودگی آب سازمان حفاظت محیط زیست 

2برداری مادهقانون حفاظت و بهره  شرکت سهامی شیالت ایران 
برداری از منابع و بهره توسعه

 آبزی

444قانون مجازات اسالمی ماده   وزارت بهداشت 
تشخیص تهدید بهداشتی 

 آلوده نمودن آب

4نامه حریم مخازن و.... مادهآئین  ادارۀ ثبت امالک 
تحدید حدود امالک در 

ها و ...مجاورت رودخانه  

های معدنی مصوب ضوابط زیست محیطی فعالیت

1845 
ع و معادنوزارت صنای  

ممنوع نمودن صدور و 

تمدید پروانه اکتشافات 

 معادن شن و ماسه

های معدنی مصوب ضوابط زیست محیطی فعالیت

4ماده1845  

ها، مراتع و سازمان جنگل

 آبخیزداری

بازسازی محیط تخریب شده 

 در اثر فعالیت معدنی

قانون برنامه  48نامه اجرایی مادهآئین 2ماده "د"بند

1848چهارم   

سازمان میراث فرهنگی و 

 گردشگری
 ارائه برنامه گردشگری

 
 های ضروری سیاست – 2

 در مقابل رودخانه یا همراه آن؟ - 2 – 1

ای باشد که رودخانه و ها باید به گونهها و توسعه حوضه آنرودخانه بردهای اتخاذ شده برای حل مشکالتکارها و راهراه

های بسیار های مربوط به آن با مشکالت و مسایلی از قبیل بحران آب، ناپایداری توسعه و بحران مدیریت به صورت چالشحوضه

ی که شود، در رویکرد دیگرپرداخته میدر رویکرد صرفاً مهندسی، تنها به تامین، توسعه و غیرو انتقال آب  جدی روبرو نگردد.

( و ] 1[ای برای تخصیص منابع آب دست یافت )تائبی به نقل از شود به راه حل بهینهرود سعی میرویکردی  اقتصادی بشمار می

حفظ یا ه ها  توجیه شود، در حالی کآوری اجرای طرحیا اینکه با تمرکز بر رویکرد هیدرولوژیکی سعی بر این است که فقط فن 
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ها نیازمند توجهی عمیق و نگرشی جامع است که اساس آن را برخورداری از نگاه اکوسیستمی تأمین پایداری در حوضه رودخانه

ر ها از منظها و مسیلدر مواجهه با سامانه رودخانهبر این مبنا و در نتیجه رویکرد غلط است که،  .]2[دهدها تشکیل میبه رودخانه

خاذ های اتاند و دلیل آن وجود ضعف در راهبردها و راهکارصل قطعیت و تغییر ناپذیری با چالش روبرو شدهعلم مهندسی، دو ا

ا های فراوانی صورت پذیرد تا نگاه یاد شده رهای توسعه یافته رودخانه کوششروست که حتی  باید در حوضهشده است، از این

خاذ راهکار تک ناگزیر از ات هارودخانهبرداری هرچه بیشتر از منابع آب رد بهرهراهببرای مثال، هرچه بیشتر با طبیعت نزدیک کند. 

انحراف  هایها، مخازن، بندهای انحراف جریان و کانالهائی نظیر دایککارها مثل بکارگیری سازهای کردن راهبعدی، یعنی، سازه

ها را نماید، اتخاذ چنین راهبردی که زوال اقتصادی و زیستی رودخانهمی " 1های مهندسیهآبراه "ها را تبدیل به نبوده، و رودخانه

های بزرگی مثل ولگا، ، زوال یاد شده در رودخانه ]1[آن 8قرار دهد نه همراه 2تواند انسان را در مقابل طبیعتبه دنبال دارد، می

 ت اساسی بوجود آمده در دینامیک جریان و ظرفیت حملباشد، برای مثال، در اثر تغییراپی شدیدتر میسیسیراین، دانوب و می

های های برق آبی، پدیده رسوبگذاری در باال دست و کف کنی در پائین دست سازهرودخانه دانوب به دنبال اجرای نیروگاه

  ]8[مربوط، تغییرات مرفولوژی رودخانه یاد شده را به دنبال داشته است

ها، انجام کارهائی نظیر، بررسی و مطالعه برای شناخت مشکالت مربوط به رودخانه رهای مقتضی،کابردها وراهراهبرای دستیابی به 

ها در سرتاسر حوضه آبریز مربوطه و پرهیز از نگاه های مهندسی، بیولوژیکی و مدیریتی آنعلل این مشکالت و ارائه راه حل

ها و شود، بنابراین، هنگام مواجهه با رودخانه( توصیه می]5[به نقل از  Gardiner-1989انفرادی به مشکالت و غیر انتزاعی )

های ارائه شده، باید از چنان قوتی برخوردار باشند تا در اثر عوامل فعال درونی مثل عوامل ها، راه حلها برای ساماندهی آنمسیل

نی متضمن لحاظ عوامل فعال بیرو زیست محیطی، اقتصادی، سازمانی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دست خوش تغییر نگشته و از

 .]5[ایجاد مدیریتی درخور که مهیا برای هماهنگی با تغییرات آینده است، باشد

 ها رودخانه ( توسعه2-2

 یختار طول در که است پویا و دینامیک سامانه این به نگرش نوع ها،رودخانه هایعرصه در کار راه سر در اساسی هایچالش از

 رداربرخو زیر مشخصه سه از هاعرصه این در مقتضی نگرش نوع. است بوده برخوردار خاص احترام و جایگاه از بشری تمدن

 :است

 .رودخانه دستی پائین و باالدستی شرایط در یکپارچگی و جامعیت وجود( الف

 .غیرو و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، ابعاد در هارودخانه هایعرصه بالقوه هایتوانمندی از کامل شناخت وجود(  ب

  هاآن مشارکت و مردم برای ویژه و خاص جایگاه وجود(  ج

 هاآن هب وابسته مناطق و هارودخانه عرصه در توسعه ارکان از یکی عنوان به ایرودخانه منابع توسعه مشخصه، سه این براساس

 اساس این رب است، زده گره شده یاد مناطق در توسعه سرنوشت با را¬آن توسعه سرنوشت که نمایدمی ناپذیر اجتناب ضرورتی

                                                           
5. Engineering Waterways 

6. Working Against nature 
7. To Letting Nature 
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 فعالیت هایهبرنام کار، این برای. گردد دنبال هاآن برای توسعه فضای در باید ای¬رودخانه هایعرصه در هافعالیت برنامه که است

 :ندآیمی در اجرا به برخوردارند الزم توازون از که زیر شرط دو گرفتن نظر در با آن منابع از برداریبهره برای هارودخانه در

 .منطقه در توسعه ارکان یکی عنوان به آن در موجود منابع و  رودخانه توسعه به توجه( الف

 باشد. برخوردار جانبه همه ایازتوسعه منطقه توسعه ساخت زیر عنوان به آن ومنابع هارودخانه توسعه(  ب

 

  5ها(  ساماندهی رودخانه 8 – 2

 الف( تعریف

ساماندهی رودخانه عبارت است از نوع چیدمان عملیات متنوع مهندسی، بیولویک و مدیریتی با هدف یا اهدافی مشخص در 

نی نماید، یعکند که معماری در طراحی ساختمان ایفا میای معین از رودخانه. در حقیقت ساماندهی همان نقشی را بازی میبازه

محیط  شوند و باختمان روابط فضاهای مختلف درونی از ارتباط معنی دار برخوردار میهمانطور که در اثر طراحی معماری یک سا

باید از های مرتبط با آن میها و عرصهگیرند، انجام فعالیت در رودخانهخارجی و پیرامون خود در یک هماهنگی مقتضی قرار می

ه باید مجهز به ارتباط معنی دار بین خود و مجموعه این های یاد شدچنین مفاهیمی برخوردارگردد، و عملیات مورد نظر در عرصه

عملیات در عملکردی منطقی با شرایط بیرونی شوند. ایجاد چنین انسجام معنی داری باید بر نگاه و نگرش برنامه ریزان و مدیران 

 ای نسبت به رودخانه و محیط پیرامون آن بنیان نهاده شود.های رودخانهمربوط به عرصه

نین ها است، در نتیجه چآنها، نوعی تفکر و نگرش ضروری برای هدایت منطقی عملیات در عرصه بنابراین، ساماندهی رودخانه

هائی بنیادی و کلیدی مثل فضای تصمیم سازی، جامع نگری، سرمایه اجتماعی، آینده اندیشی و مشارکت تفکر و نگرشی، واژه

 گردد.  ها هموار و مطمئن میهای رودخانهتیابی به سامان یافتن مسائل و مشکالت در عرصهمردم نمود عینیت یافته و راه برای دس

 ب( ساماندهی و توسعه

 هایزمین ارزش افزوده )مثل اقتصادی بالقوه هایارزش پتانسیل میزان به ها بستگیها و مسیلساماندهی رودخانه هایروش 

فعلیت  هب معکوس بین رود، رابطه، انتظار می، اینکهدیگر سخن ها دارد، بهآن وجود در عرصهم و اجتماعی کشاورزی(، صنعتی

 طرف شود از یکیاد می یافتگی ای بالقوه برای  توسعهامکانات سرمایه عنوان به از آن الذکر کهفوق بالقوه هایپتانسیل رساندن

یافتگی افزایش یابد، تصورات،  توسعه هایسطح شاخصهر چه  معنا که جود دارد، بدیندیگر و از طرف ساماندهی، و مسأله

دهند و تحت شرایط جدید خود را از دست می شود جایگاهها برشمرده میها و مسیلرودخانه برای که هاییو شاخص تعاریف

از  ه، کژاپن مثل در کشورهایی مدیریت و ساماندهی واژه اساس است که کنند، بر اینجدید خود را پیدا می جایگاه توسعه

ر حاض در حال مثال برخوردار است. برای ریزیبرنامه  مختلف در سطوح ایبرخوردارند، از اهمیت ویژه تجربیات ارزشمندی

 اراضی درصد مجموع 15 که اورزیقابلیت کش دارایدرصد امالک  05و حدود  ژاپن نفری میلیون 125درصد جمعیت  45حدود 

 بت بهاست تا نس امر موجب گردیده ها متمرکزند، لذا اینرودخانه هایدهد در عرصهمیرا تشکیل  ژاپن کیلومتر مربعی 805555

                                                           
. River Training4  
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 بعملون روز افز اهتمام آبیاری آسان از سیستم گیریها و بهرهآن حاشیه بازیافت اراضی ها از طریقها و مسیلساماندهی رودخانه

 [.2آید]

 ج( دورنما در ساماندهی

ها پاسخ به سئواالت زیر در دو بعد آنچه هست) وضع موجود( ساماندهی در رودخانه به راجع و اقدامی مطالعه از هر گونه قبل

  ها  ضروری است.عرصه رودخانههای ساماندهی در وآنچه باید باشد ) وضع مطلوب( برای تعیین دورنمائی روشن از فعالیت

 ساماندهی از مدیریت مطلوب برخوردار است؟ های( آیا برنامه1-ج

 شکل و شده زیر پیگیری کلی اصول سامانه در این هدفمند که در نظامی اساسی هایمدیریت مطلوب عبارت است از سامانه

 :گیردمی

 .مقتضی تصمیم به منظور دستیابی به شدهاتخاذ  هایسیاست و تحلیل تجزیه( 1-1-ج

اد و ، اقتصو انفعاالت طبیعی از فعل صحیح مربوط، محیط زیست و ایجاد درک مهندسی هایرشته نمودن متصل(  2-1-ج

 طلبد.را می همکاری هایودستورالعمل نامهضوابط و آیین همراه خود ادارات خاص به این که اکولوژی،

، طرح ولمسئ در آن در آن طرح که عبارت است از حاکمیت نگرش مشارکتی طرح یک گیری در شکل ( عنصر حیاتی 8-1-ج

با  زمال هایمشاوره با انجام گروهاین  دهد کهمی باشند سازمان داشته شرکت فعال مختلف هایاز تخصص در آن را که گروهی

 .آورندمی را فراهم مردم ها وعمومموجبات جلب مشارکت گروه نطقهم مسئول هایسازمان

 .باشد اظ شدهلح وکاربردی کمی ایگونه مؤثر به عوامل کلیه در آن مناسب که ضوابطی طی محلی مصالح بکارگیری(  5-1-ج

 حوضه و رودخانه تواند باشد؟ اکوسیستممی چه چیست و طرح منطقه و اجتماعی اقتصادی غالب امکانات بالقوه ( وجه2-ج

ارزش  حاضر این برخوردار است و در حال و معدنی ، صنعتی، زیست محیطیآب و خاک منابع ارزش بالقوه از چه آبریز آن

د و در نهایت قرار دار حیطیزیست م و تأسیسات منطقی ، معدنیتولیدات کشاورزی، صنعتی هایازفعالیت ایمرحله در چه بالقوه

 اشد.ب قرار داشته ای و ملیمنطقه افزده ارزش الذکر در عرصهفوق هایاز فعالیت ارزشمندی جایگاه تواند در چهمی در آینده

 ریزیمه ها در برناها وبینشاست؟ نگرش چگونه و کیفی ساماندهی از نظر کمی برای مطرح هایروش ( بطور عموم 2-ج

 صورت اجرا است، آیا ساماندهی به در حال هاییروش با چه حاکم هایریزیبرخوردارند، برنامه  خصوصیاتی ساماندهی از چه

 کارگیریچیست؟ بیافته  ها و مطالعات انجامدر بررسی ؟ نقش مردمطوالنی ایدر بازه پذیرد یا اینکهصورت می و محلی موضعی

خورد؟ نقش می چشم مورد نیاز به هایمطالعات و بررسی در انجام و فیزیکی ریاضی های، مدل RS ،GISجدید مانند  فنون

 رسیمت ساماندهی چگونه هایبرنامه توسعه گشایراه عنوان آید، بهبه شمار می مهم از ارکان که و اجتماعی مطالعات اقتصادی

 بازه ساماندهی در یک برای ریزی منظور برنامه به توجهی شایان تواند کمکشناخت وضعیت موجود می است؟ بنابراین شده

 .نماید مشخص ارائه
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 (  برنامه ریزی با مردم و مشارکت مردمی 2-5

شتتکل گیرد و در بستتتر زمان تداوم یابد تا با طی آن شتترایط  1رود که قرار استتت، فرآیندیوقتی بکار می "برنامه ریزی"واژه 

دو مطلب استتاستتی به چشتتم  "برنامه ریزی با مردم"ای معین به شتترایط مطلوب تبدیل شتتود. اما در واژه مرکب موجود در منطقه

از اهمیٌت زیادی  "مردم  "نمتایتد کته توجته بته، این واژه چنین می"بتا مردم"و دیگری  "برنتامته ریزی"خورد، یکی همتان می

ها دخالت مستقیم در این فرآیند داشته باشند، برخوردار است زیرا قرار است برنامه ریزی هم برای مردم انجام شود و هم خود آن

یگر، داشتتته شتتود. از طرف دتوان گفت در برنامه ریزی مورد نظر نباید نقش مردم ضتتعیف دیده و یا ضتتعیف نگاهو در نتیجه می

ریزی به شترایط مطلوب که همان بهبود و ارتقا  شرایط بدون مردم غیر ممکن استت زیرا تمامی فرآیند یک برنامهبرنامه ریزی 

آید که ستتعی وافر این فرآیندها در دستتتیابی به اهداف خود، به ظهور شتتود، امٌا از شتتواهد اینگونه برمیانستتانی استتت ختم می

ای مورد از گردونه فرآینده "انسان"د شترایط انسانی بوده و به بیانی دیگرهائی انجامیده استت که مبین عدم حصتول بهبوچالش

ه به توان ، به عنوان نمون، که در نقطه اوج آن می"برنامه ریزی برای مردم "نظر خارج شتده و جنبه ابزاری یافته است یعنی همان 

این قاره   در افریقا از بین برده و هر روز وابستگی تفکر اقتصاد گرائی، توسعه گرائی و جهانی شدن اشاره نمود که خود کفائی را

 را بیشتر کرده است.

 الف( تعریف مردم

های یاد شده گره خورده است شان به سرنوشت عرصهباشند که سرنوشتها مردم میهای رودخانهیکی از ارکان مهم در عرصه

باشتتند، در این رابطه ابتدا شتتناخت مقتضتتی از مردم  را میها نقشتتی را داها در عرصتته رودخانهها در روند فعالیتو مشتتارکت آن

 نماید.کمک زیادی به ارائه تعریف برای مشارکت مردم می

. برای این معنی  دو وجه می توان قائل بود یکی وجه اسم مصدری آن 1باشدیکی از معانی برای کلمه مردم، آدمی و انستان می 

ت. ها اسوجه جمعی آن یعنی جامعه بشری و انسانی که متشکل از گردهم  آمدن آدمبه معنی آدم و انستان بودن مردم و دیگری 

بر این اساس چنین  2کندای دارای روح واحد و تفکر اجتماعی واحد شتد حکم یک فرد انستان را پیدا میاز آنجا که اگر جامعه

ردم نهفته هائی باشتتتد که در موجه مفاهیم و ارزشای باید متتوان نتیجه گرفت که ایجاد هر گونه ارتباطی با یک چنین پدیدهمی

هائی مانع از حصتتول موفقیت کامل و جامع در ایجاد ارتباط یاد شتتده استتت بطوریکه نادیده و یا ضتتعیف انگاشتتتن چنین ارزش

 است. بنابراین، مشارکت مردم را میتوان به صورت زیر تعریف نمود:

                                                           
شده باشند.  توانند طبیعی رخ دهند یا طراحیشود. این تغییرات میهای یک سیستم یا شیء گفته میدهنده در ویژگیای از تغییرات رخفرآیند به دنباله 1

به نحوی که یک واحد پیچیده را تشکیل دهد. ترکیب کلی اجزا که برحسب طرح یا سامانه یا سیستم مجموعه یا گروهی از اشیا مرتبط، یا غیر مرتبط، 

 ها در زمینه خاصی از دانش یا اندیشه فراهم آورده باشد.ها و امثال آنباشند. مجموعه منظم قابل درکی از حقایق، اصول، نظریهای نظم یافته میبرنامه
 1841یر فرهنگ فارسی عمید. موسسه انتشارات امیر کب - 1
 112صفحه  5تفسیر شریف المیزان جلد  – 2
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اراده  شان، فکرشان وها، نه فقط مردم با تن خود بلکه مردم با جسمه رودخانهمشارکت مردم یعنی دخالت آنان در توسعه عرص“ 

ن ها شوند و در ایهای رودخانهشان وارد سازندگی عرصههای مادی و معنویشان با سرمایههایشتان، با ابتکاراتشتان، با خالقیت

 "باشدرا دارا میهای دولتی نقش بستر سازی و حمایتی رابطه برنامه ریزی دولت یا برنامه

 ریزی با مردمهای فراروی برنامهب( چالش

های ایفای نقش مردم در فرآیند توستتعه  یاد ها با عنوان موانع و محدودیتهای یاد شتتده که از آندر این زمینه بعضتتی چالش 

 :]4[شود به قرار زیر استمی

 ریزی متمرکز از باال به پائین( حاکمیت برنامه 1-ب

برنامه ریزی روشی است که در آن شناسائی امکانات و منابع ملی در سطوح باالی برنامه ریزی و بر اساس اطالعات تهیه این نوع 

تر صورت گرفته و تخصیص آن منابع به موارد کالن توسط تصمیم سازان سیاسی مملکت و مسئوالن برنامه شده در سطوح پائین

انسان  "، و یا اینکه جایگزینی 1شودتر برنامه ریزی ارجاع میاحل به واحدهای پائینپذیرد و برای سایر مرریزی مرکزی انجام می

ارتقا  "موضتتوع توستتعه "به  "هدف توستتعه  "ی توستتعه که ضتتمن آن انستتان از در اندیشتته "فن محوری  "به جای  "محوری 

ای هتوان به بسط نظریهر می رود، که در اثر آن میهای برنامه ریزی با مردم بشما(. از نشانه ]4[به نقل از  Sing, 1999یابد)می

ای در مقابل توستعه متمایل به رشتد اشاره نمود که تا کنون طی آن طراحی و اجرا بصورت دستورالعملی، پائین به توستعه منطقه

از حداقل  ، تولیدکنندگانبردارانای و نسخه وارموجب گردیده است تا افراد ذینفعع شامل بهرههای استاندارد کلیشهباال، راه حل

 ها انجامد.مشارکت یا مشارکت منفعالنه برخوردار شوند و عمال به کنار ماندن مردم از جریان توسعه و ناتوانمند سازی آن

 های دولتی.( عدم پذیرش مشارکت جوامع توسط سازمان 2-ب

در مقایستته با ستتایر اجزای آن از پیچیدگی و  های مطرح هستتتند وجوامع محلی به عنوان یکی ازاجزای بستتیار مهم اکوستتیستتتم 

 ها نه تنها شناخت کامل جوامع انسانی امری ضروریریزی و مدیریت برای اکوسیستمظرافت باالتری برخوردارند. دریک برنامه

اری از به عنوان مثال، بسی ] 141ص  -0[ ریزی بدون دخالت آن محکوم به شکست استباشد بلکه هرگونه مدیریت و برنامهمی

اند. حتی اگر دستاوردهای کوتاه مدٌت، تأثیر گذار به ها، به جای آنکه فرستایش خاک را کمتر کنند، آن را افزایش دادهمداخله

های حفاظت خاک، سازه ها و عملیات پابرجا نخواهند ماند. از آنجا که در بهترین شرایط، کشاورزان را نظر آیند، در همه پروژه

ها یا ادامه عملیاتی دارند که نه صتتاحب آن بشتتمار های کمی برای حفظ ستتازهکنند، آنان انگیزهتلقٌی میکارگران ستتاختمانی 

ها و عملیات جدید تأثیر گذار، به سرعت، از درجه اند. در اغلب موارد، سازهروند و نه در طراحی آن فرصت اظهار نظر داشتهمی

 .]4[شونداهمیٌت ساقط، و در نهایت ناپدید می

 مند توأم با آموزش جوامع محلی( کمبود تحقیقات هدف 8-ب

                                                           
های برنامه ریزی بودجه و نظارت، معاونت برنامه ریزی و ارزشیابی، سازمان برنامه های برنامه ریزی و بودجه ریزی. دفتر بهبود روشاجتماعی واژه –تعاریف اقتصادی  – 1

 .1841و بودجه. شهریور 
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ه، تر شدن هرچه بیشتر فرآیندهای یاد شداز دستاوردهای علمی یا علمی ایمندی فرآیندهای تولیدی در بخش منابع رودخانهبهره

ا بقرار ها  رین شاخصهای اثر بخشی سهم تولید علم و دانش در بخش یاد شده است که می توان امستتلزم ارتفاء سطح شاخص

 زیر تحت بررسی قرار داد:

برداران در استتفاده از دستاوردهای تحقیقاتی و ایجاد انسجام بخش خصوصی برای اجرائی کردن ( افزایش آگاهی بهره1-8-ب

 تحقیقات کاربردی.

ات و گیر بخش تحقیقیبانرود که گربشتتمار می "برنامه ریزی برای مردم "این مشتتکل ناشتتی از ستتاختار اجتماعی استتتوار بر 

ماید، برداران بطور منطقی مرتفع نهای خود را در رابطه با بهرهباشتتد، زیرا قبل از اینکه چنین ستتاختاری بتواند چالشآموزش می

های دانشتتگاهی هدف دستتتیابی به نفس یک دانش قلمداد نگردد، نماید. اگر در پژوهشها میاقدام به انجام تحقیقات برای آن

رشد  که به رغمهای تازه است، برای توضیح اینقطعاً در صحنه عمل و اجرا، هدف پژوهش جستجو در یافتن کاربرد دانشولی 

کشتور ژاپن در دوران پس از جنگ جهانی دوم، این کشتور دارای یک ستیاست مدون اقتصادی نبوده بلکه دارای یک سیاست 

به [ومنهای انجام شده توسط رابرتز و فری به خود بازار توجه نمود، و بررسیاجتماعی می باشد. بنابراین به جای پژوهش بازاریاب

دهد، انگیزه اصتتتلی برای استتتتفاده از دستتتتاوردهای تحقیقاتی، نیاز بازار استتتت نه موید این مهم استتتت که نشتتتان می ]9نقل از

ها به عنوان ائی که از طرف شتتترکتهنوآوری %04ها دریاقتند که آورد. آنهائی که پیشتتترفت تکنولوژی به وجود میفرصتتتت

ها در اند. آنهای تکنولوژیک، بلکه در پاسخ به نیازهای بازار پدید آمدهاند، نه با بهره گیری از فرصتها شتناخته شتدهمهمترین

. فلهذا، نخستین کار ضروری ]15[های اقتصتادی در بازار اطالعات و ارتباطات کاری گمراه کننده استتیاقتند که توجه به جنبه

 آید تماس برقرارکنند. آن بود که آموختند تا با بیرون یعنی جائی که نتیجه کسب و کار بوجود می

 :]11[( مشکالت و تنکناهای ترویج2-8-ب

نای اقتصادی نگها، مشکالت و تنگناهائی روبرو است که مواردی از آنها عبارتند از: تهای خود با چالشترویج برای ارائه فعالیت

 ها. بحران مبانی نظری. مشکالت و معضالت زیست محیطی. بحران مشروعیت.وری فعالیتو مالی. بحران اثر بخشی و بهره

 :]12[( ترویج دولتی 8-8-ب

ها، منابع مالی و تحت پوشتتتش قرار ندادن تعداد زیادی از ترویج دولتی در بستتتیاری از کشتتتورهای جهان، از لحاظ محدودیت

وجه های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، و نیز با تها و برنامهعان، مورد انتقاد جدی بوده است. در ایران نیز با توجه به سیاستذینف

بته الزامتات و مقتضتتتیات فناوری تحول یابنده منابع طبیعی، نیازهای متنوع کشتتتاورزان تجاری و صتتتنعتی، الزامات ستتتاختار و 

ر بودن ای، ناکافی و کم اثهای غیر دولتی در عرصه منابع رودخانههای سازمانگیری فعالیتلهای دولتی، چشم انداز شکدستگاه

های جدی نظام ترویج دولتی و ضرورت تمرکز منابع و امکانات محدود بر روی اکثریت کشاورزان خرده پا، الزم و محدودیت

 ای اثر بخش است.بردار گزینهمند و بهرهاست که خصوصی سازی ترویج و سپردن آن به خود مردم بهره

 گری دولتیج( کاهش تصدٌی

 درصد از یک درصد مصوبات مجلس شورای ملی و مجلس شورای اسالمی را ایجاد ساختارهای کالن، 05برای مثال، در ایران 

د اختصتتاص ایجاد بنگاه فالحت و آبیاری، وزارت کشتتاورزی، وزارت جهادستتازندگی، وزارت جهاد کشتتاورزی و غیرو به خو
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دهد انجام امور بطور ناموزون دولتی است و باید توازن الزم از طریق منطقی شدن ( که این نشتان می45ص  – ]18[داده استت) 

 گری یا دخالت دولت در انجام امور از یک طرف و واگذاری امور به مردم به خودشان از طرف دیگر بدست آید. تصدی

 د( آثار مشارکت

 ارکت مردمی یا برنامه ریزی با مردم آثاری به شرح زیر مترتب است:بر حاکمیت تفکر مش

رود مورد استفاده خواهد گرفت، برای العاده مهم بشتمار میها که یک منبع فوق( دانش مردم و ذینفعان در عرصته رودخانه1-د

بع عظیم هوش،  استتتتعداد و های دهقانان بمثابه اتالف منانمونته، در مورد کشتتتور بنگالدش عتدم توجته بته جستتتتجو و کاوش

ای قی و توسعههای تحقیها برای افزایش و تسریع فعالیتتوانند از این توانائیهای مردم بومی است که کارکنان دولتی میآگاهی

 .]125ص  – 15[ خود استفاده کنند

های حوزه های ساکنین منطقه درخابها به گسترش انتبایست همراه با افزایش توانائی( از نقطه نظر توستعه، روند توسعه می2-د

ای انستانی باشتد، زیرا مفهوم توستعه طی چند دهه اخیر، از انحصتار اقتصتادی و ستیاستی بیانجامد تا توستعه، توستعه –اجتماعی 

ی هاهای رشتد اقتصتتادی و انگاره غربی خارج شتده استتت و دیگر هدف توستعه افزایش مصتترف سترانه نیستتت. دیدگاهدیدگاه

های وراند، بر این استاس است که کشهای بوم شتناستانه با مفهوم نوین توستعه پیوند یافتهاعی، خود اتکائی و تعادلعدالت اجتم

د که از یک انشوند، بیش از هر زمان دیگری پی بردهکه با واژه کشتورهای توستعه نیافته یا در حال توسعه شناخته می "جنوب"

ها تکرار شدنی نبوده و از سوی دیگر محصول توسعه ایشان نیز آمال و آرزوی امی آنبرای تم "شمال "های سو راه توسعه کشور

 ]55ص  – 14[ها نیستآن

های رودخانه ها و محیط زندگی آنان توسعه یابد، موضوع مهم در این زمینه سرعت بسیار ( وقتی قرار استت مردم و عرصته8-د

شتتد ای و ملی  در اثر رافزون جوامع بیکدیگر در ستته الیه جهانی، منطقهالملل و نزدیکی روز زیاد ستتیر تحوالت در روابط بین

ای هرا روی مناطق یاد شده نادیده انگاشت، به بیان دیگر چنانچه قرار است توسعه در عرصهتوان تأثیر آنآوری است که نمیفن

ل گیرد و پیش رود. در این راستا اولین قدم الذکر شکها در سته الیه فوقای از اهمیت برخوردار باشتد، باید توستعه آنرودخانه

باشد، چنین اقتصادی رود میهای علم اقتصاد بشمار میای از گرایشتوسعه و تکامل اقتصاد منطقه که زیر مجموعه اقتصاد ناحیه

ری فیزیکی، وگیری از ستتتایر علوم، نقش عوامل کیفی مثل استتتتانداردهای زندگی، کیفیت طبیعی منابع، فنابرای منطقته با بهره

 .]54ص  – 14[شودروشهای اداری، اتالف منابع، صرفه جوئی در نظر گرفته می
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